
Holdning / Handling: Kultur
Vi skal vide, hvor vi kommer fra, for at vide 
hvem vi er

Vi skal kende vores bys historie! Derfor fortæller 
vi historien i hæfter og film, og vi inviterer på 
cykelture ud til der, hvor historien skete. Vi er 
også engageret i ”Vridsløselille Fængsels Venner”, 
for vi ønsker at de ikoniske bygninger og 
fængselsparken bevares og udvikles - at området 
åbnes, så hele byen får glæde af det.

Vi skal have en by med oplevelser og farver på! 
Derfor udsmykker vi kedelige tunneller og grå 
betonflader med mosaikker, malerier og sjove 
figurer. Og hvert år laver vi en bydiversitetsplakat 
med byens bedste udsmykninger.

Holdning / Handling: Natur
Naturen er kulturens fundament

Vi skal være dus med naturen! Derfor har vi 
anlagt Store Vejleå Trampesti og arrangerer ture 
ud i naturen.

Vi skal passe på naturen! Derfor bekæmper vi 
bjørneklo med håndkraft og uden gift, hvor 
hverken maskiner eller dyr kan komme til.

Holdning / Handling: 
Kultur og Natur
Gør Verdensmål til Hverdagsmål

Vi skal skabe mere natur i byen! 
Derfor hjælper 
vi med etable-
ring og vedli-
gehold i 
Biotopia, og 
med at få 
500.000 nye 
træer i 
Albertslund.

Vi skal sætte pris på dem, der gør en forskel! 
Derfor uddeler vi hvert år ”Lyspunktprisen”, som 
anerkendelse til nogen der gør byen bedre.

Vi skal tænke ud over kommunegrænsen! 
Derfor rejser vi 
midler og bruger 
dem på sol-
celleanlæg til 
børnehjem i 
Afrika. Og vi 
arbejder for De 
17 Verdensmål – 
Selvfølgelig!



Hvad er kulturøkologi?
Kulturøkologi er at gå på to ben. To ben, 
der hænger uløseligt sammen: 
Vores kultur og vores natur.

Tidligere har vi bl. a. arrangeret Bydelslege og 
teltlejre ved Kridtbjerget, vi har sagt ”Ja til 
Vestskoven – Nej til mere Motorvej”, udgivet 
Årbøger, lavet hæfter om Vestskoven og 
elsket Panama Paper 

Bliv medlem af Kulturøkologisk 
Forening i Albertslund

Som medlem får du 
Nyhedsbreve og 
invitationer til ture 
og arrangementer fra 
både Kulturøkologisk 
Forening og 
Verdensmål Centeret. 
Du kan være med til 
at skabe større 
biodiversitet og 
omsætte 
Verdensmålene til 
lokal handling – det 
giver mening!

Det koster kun kr. 75 
om året for en person og kr. 100 for en husstand.

Vores motto er "Holdning og Handling for Ver-
densmålene". Vi synes nemlig, at man skal 
handle på sine holdninger og vi bakker op om 
FN's Verdensmål.

Kulturøkologisk Forening blev 
stiftet i 1994 Kulturøkologisk Forening

 i Albertslund

Vores måde at leve livet på, kulturen skal ikke ske 
på bekostning af naturen. Vi skal indrette os i 
respekt for naturens økosystemer. Vi skal sørge for 
at naturen er mangfoldig og robust, for i sidste 
ende er naturen forudsætningen for kulturen – for 
at vi kan leve livet.

Kulturøkologisk Forening i Albertslund 
Kanalens Kvarter 32
2620 Albertslund
Tlf. 43 62 20 15
Bank 8401 - 1110222
mail: albertslund@verdensmålcenter.dk
www.verdensmålcenter.dk
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